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Temats: Lūgumraksts Nr. 0529/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais C. G., 
par mācību programmu cilvēkiem ar invaliditāti

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir neredzīgs, vēlējās reģistrēties programmā, ko organizē 
apvienība „Integratīvā medicīna uzņēmējiem” (PMI) sadarbībā ar Fīniksas pēcvidusskolas 
institūtu Bukarestē, Rumānijā. Sākotnēji viņš tika informēts, ka var pieteikties visas personas, 
kas pabeigušas septiņu gadu izglītību. Pēc tam ar lūgumraksta iesniedzēju sazinājās projekta 
koordinators, kurš informēja viņu, ka viņš nevar apgūt datormācības, jo uz tām var pretendēt 
personas, kas pabeigušas 10 gadu izglītību. Turklāt centrs nav aprīkots ar iekārtām 
neredzīgiem cilvēkiem. Lūgumraksta iesniedzējs jautā, vai Eiropas Savienība prasa noteiktu 
izglītības līmeni studentiem ar invaliditāti, lai piedalītos šajā projektā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Struktūrfondu vadību īsteno dalībvalstis un Komisija. Dalībvalstis ir atbildīgas par darbības 
programmu vadību un kontroli, bet Komisija ir atbildīga tikai par īstenošanas uzraudzību. 
Tāpēc iedzīvotājiem un atbalsta saņēmējiem ar visiem jautājumiem par projektiem, ko 
līdzfinansē ESF, būtu jāvēršas pie kompetentajām Rumānijas iestādēm.
Šajā gadījumā Cilvēkresursu attīstības programmas vadības iestāde ir atbildīga par kontroli 
projektā, ko īsteno apvienība „Integratīvā medicīna uzņēmējiem” (PMI).
Komisijas dienesti ir sazinājušies ar vadības iestādi, kas ir atbildīga par Cilvēkresursu 
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attīstības programmas Rumānijā (AM POSDRU) vadību un kontroli, un lūgusi to sniegt 
paskaidrojumus par lūgumraksta iesniedzēja uzdoto jautājumu saistībā ar apvienības PMI
īstenoto projektu.
Atbilstības kritērijus dalībniekiem PMI organizētajā programmā nenosaka Eiropas iestādes. 
Kritēriji tiek noteikti atbilstīgi finansēšanas līguma nosacījumiem un Rumānijas tiesību 
aktiem. Saskaņā ar programmas vadības iestādes sniegto informāciju dalībnieku atlase šajā 
programmā notika, ievērojot rindas kārtības principu. Attiecībā uz prasītās izglītības minimālo 
līmeni — lai varētu pretendēt, dalībniekiem vajadzēja būt pabeigušiem obligāto izglītību. 
Attiecībā uz šīs programmas dalībnieku transporta izdevumiem — kā paskaidroja vadības 
iestāde, tās netiek segtas no projektam piešķirtajiem līdzekļiem, finansējums attiecas tikai uz 
uztura un uzturēšanās izdevumiem.
Attiecībā uz neredzīgu cilvēku un personu ar invaliditāti piekļuvi Consim centram, kas atrodas 
Dobrogeanu Gherea ielā 155, 1. korpusā, Bukarestē, vadības iestāde informēja Komisijas 
dienestus, ka projekts, uz kuru lūgumraksta iesniedzējs atsaucas, tiek īstenots 
Dobrogeanu Gherea ielā 150/8, Bukarestē. Šo vietu 2013. gada 18. februārī apmeklēja 
projekta uzraudzības delegācija. Apmeklējuma laikā Ziemeļaustrumu reģionālās starpniecības 
struktūras pārstāvji pārbaudīja piekļuves apstākļus šajā mācību centrā. Apmeklējuma 
ziņojums, kas tika nosūtīts Komisijai, liecina, ka iespējamās problēmas attiecībā uz piekļuves 
trūkumu neredzīgiem cilvēkiem un personām ar invaliditāti ir pamatotas. Tāpēc Komisijas 
dienesti ir lūguši programmas vadības iestādi veikt atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
ESF atbalstītajās darbībās tiek ievērota atbilstība valsts un ES tiesību aktiem.


